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Čís. 204.

Kaříiiení vlády republiky Československé
ze dne 7. dubna 1920
o úpravě obchodu se lnem.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
čís. 307 ř. z., a uherského zákonného čl. LXIII.
z roku 1912 a čl. L. z roku 1914 nařizuje se:
§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 7. listopadu 1919, čís. 591 Sb. z. a n., o úpravě
obchodu se lnem, se zrušuje a obchod se lnem se
upravuje takto:
§ 2.
Každý jest povinen stonkový len, který má
v držbě, dáti močiti a vypracovat!.
Aby tento len byl vypracován, možno též se
dožadovat! sprostředkování Zemědělských pod
niků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově
Hradci, jež provedou příděl přihlášeného jim mo
čeného lnu tírnám v československém státě, po
čítajíce jako mzdu za tření za každých 100 kg
vypracovaného lnu částku Kč 300, a koudele
Kč 200; tato mzda za tření se srazí pak z kupní
ceny (§ 7) vypracovaného materiálu. Dovoz-né a
poplatky za dopravu po dráze zapraví ohlašovatel. Ohlášeny buďte lny na podzim močené
nejdéle do 15. dubna 1920, lny na jaře močené
nejdéle do 30. června 1920.
Eny, jež k těmto termínům nebyly dány
k vypracován,!, ani tomu účelu ohlášeny Země
dělským podnikům pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci, propadají ve prospěch státu.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodnocení
v JjHdnchově Hradci mohou však ve zvláštHfcli Případech dáti takovéto lny vypracovali (po
případě močiti) na náklady majitele. V tomto pří
padě srazí se 5 procent z kupní ceny připadající
na vypracované množství (§ 7) ve prospěch fondu
pro zvelebení pěstování lnu určeného a daného
ministerstvu zemědělství k volné pohotovosti.
k

Tírny jsou povinny stonkový len od Země
dělských podniků pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci přidělený co nejdříve zpra
covat!.
§ 3.
Surový stonkový len a rosený len z jarního
rosení smějí se volně prodávat!, avšak pouze Ur
nám v československém státě, jež nejsou spojeny
s přádelnou a jen těm, které byly zřízeny před
28. říjnem 1918. Len rosený i nerosený, jenž byl
již zakoupen tírnami, které před 28. říjnem 1918
nebyly zřízeny, může býlí od nich vykoupen a
zhodnocen (§ 2) Zemědělskými podniky pro pě
stění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci.
Prodej jiným tírnám lnu připouští se. jen pro
střednictvím Zemědělských podniků no pěstění
a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci a nakupovačům lnu smí se prodá váti toliko tehdy, vykáží-li se nákupním povolením vydaným Zeměděl
skými podniky pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci opatřeným potvrzením mi
nisterstva průmyslu, obchodu a živností.
Prodej stonkového lnu tírnami jest dovolen
jen s výslovným schválením Zemědělských pod
niků pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově
Hradci.
§ 4.
Všechny tírny jsou povinny třicátým každé
ho měsíce zasílati výkazy o množství odebraného
stonkového lnu a o botovém z něho vyrobeném
materiálu (lnu a koudeli) Zemědělským podnikům
pro pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci
prostřednictvím prejimatelny lnu, ku které tírna
patří.
Všechny tírny jsou povinny plně využitkovatí
provozovacích pohotových prostředků. Nevyhoví-11 některá tírna této povinnosti, nebo nejsou-li
lny, jichž k vypracování nabyla nebo jež za od
měnu k vypracování převzala, v poměru k iejf
výkonnosti, může ií politický úřad první stolice
na návrh Zemědělských podniků odeimouti při
měřené množství stonkového lnu a přiděliti je rm
její náklady jiné íírně, aby je vypracovala.
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§ 5.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci podají příslušnému
politickému úřadu první stolice zprávu o tom, co
seznaly v příčině promeškání povinností v § 4 sta
novených. Jevila-li by se potřeba, aby prohléd
nuta byla skladiště nebo jiná zařízení, nebo aby
nahlédnuto bylo do knih a korespondencí, zařídí
tento úřad čeho třeba a ustanoví dozorčí orgán.

pro koudelný len. a lněnou koudel
za 100 kg:
I. jakosti Kě 700'—, avšak nejméně Kě 550-—■,
II. jakosti Kč 500-—, avšak nejméně Kč 370'—»
III. jakosti Kč 350'—, avšak nejméně Kč 180'—;

§ 6.
Každý jest povinen ze svého lnu získané
výrobky (len a koudel) neprodleně nabídnouti
ke koupi Zemědělským podnikům pro pěstění a
zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci, po případě
jimi určeným přejimatelnám, při čemž budiž še
třeno nejvyšších cen v §.7 uvedených. Země
dělským podnikům pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci přísluší kromě toho právo
požadovati len a koudel na základě po ruce jsou
cích výkazů zásob (§ 4) za nejvyšší ceny, dříve
než bude nabídka učiněna, při čemž dožadovati
se mohou pomoci politických úřadů první stolice.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci jsou povmny o na
bídce — možno-li též na základě předložených
spolehlivých vzorků — v 21 dnech rozhodnouti a
koupený materiál ihned převzíti a hotově zaplatití.
Neobdrží-li nabízející do 21. dne rozhodnutí
Zemědělských podniků pro pěstěni a zhodnocení
lnu v Jindřichově Hradci, může s touto zásobou
volně nakládat!.
Nepřevezmou-li Zemědělské podniky pro
pěstění a zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci
nabídnutého lnu, nesou veškeré výlohy dopravy
tam i zpět, včetně pojišťovacích výloh.

Při špatném čištění snižuje se cena v po
měru k váze nečistoty.
Jako vaziva smí se upotřebiti toliko rovno
cenného lnu.
Dodané zboží vlhčiti jest zakázáno.
Ceny rozumějí se bez obalu franko přejimatelny Zemědělských podniků pro pěstění a
zhodnocení lnu v Jindřichově Hradci, při přímém
zasílání přádelnám franko stanice přádelny.
Za vypracovaný len ze sklizně 1919, vyjí
maje háčky, který byl do 1. února 1920 odveden,
doplatí Zemědělské podniky pro pěstění a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci 100 procent pře
jímací ceny dodavatelům. Títny zase jsou po
vinny doplatili pěstitelům za stonkový len již
dodaný a súčtovaný ze sklizně 1919 90 procent
přejímací ceny.
Rozhodnutí, který odvedený Inářský mate
riál pochází ze sklizně 1919 a který z dřívějších
sklizní, přísluší s konečnou platností přejimatel
nám Zemědělských podniků pro pěstění a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci.
Na Inářský matená! pocházející z dřívějších
sklizní se ničeho nedoplácí.
Pro stonkový len ze sklizně 1919 stanoví se
s platností od 1. února 1920 následující nejvyšší
ceny:
a) za dobře rosený len stonkový, nejlepší
jakosti Kč 200-—,
b) za stejný, ale nerosený Kč 120'—,
c) za rosené a nerosené lny stonkové II. a
III. jakosti přiměřeně nižší ceny.
Nejnižší ceny jsou Kě 65'— za rosený a
Kč 40'— za nerosený stonkový len, který se hodí
k zpracování.
Ceny pro len stonkový rozumějí se franko
stanice nakládací per 103 kg vázaný dio slamě
ných povřísel.
§ 8.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhod
nocení lnu v Jindřichově Hradci, po případě jimi
určené přejimatelny budou len přejímati.
V případě sporu o jakosti lnu jsou zúčastně
né strany povinny učiniti pokus o smír tím způ
sobem, že zvolí si po jednom důvěrníku, kteří se
vynasnaží rozpory po dobrém urovnati.
Nedodlí-li se dohody, zaplatí Zemědělské
podniky při převzetí prozatím kupní cenu, kterou
nabídly. Výše případného doplatku bude stáno-

§ 7.
S platností od 1. února 1920 stanoví se tyto
nejvyšší ceny vypracovaného suchého lnu:
pro oflakovaný len ve
močený za 100 kg:
I. jakosti Kč 1400’—, avšak nejméně
II. jakosti Kč 1100’—, avšak nejméně
III. jakosti Kč 850'—, avšak nejméně

vodě
Kě 1200"—,
Kč 1000’—,
Kě 700'—;

pro vochlovaný len, jehož netřeba
dodatečně vochlovati v přádelně,
za 100 kg:
I. jakosti Kě 1400-—, avšak nejméně Kě 1300-—j

pro vytřený len:
I. jakosti Kě 1250'—, avšak nejméně Kě 1100'—,
II. jakosti Kě 1050'—, avšak nejméně Kě 950'—,
III. jakosti Kě 850'—, avšak nejméně Kě 720'—{

pro
odpadkovou
lněnou
koudel
(háčky) vyklepanou a čištěnou
Kč 120'— z a 100 kg.
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véna zvláštní stížnostní komisí po slyšení stran.
Tato stížnostní komise zřídí se v Praze a bude
se skládati z pěti členů a sice: po jednom zá
stupci pěstitelů lnu, tírníků, prádelníků, inářského inspektora a zástupce ministerstva průmyslu,
obchodu a živností. Toto ministerstvo jmenuje
členy a jich náhradníky v dohodě s ministerstvem
zemědělství.
Rozhodnutí stížnostní komise, které může
obsahovati též výrok o nákladech řízení, jest
konečné.
Povinnost k dodávce řízením před stížnostní
komisí se neodkládá. .
Zemědělské podniky pro pěstěni a zhodno
cení lnu v Jindřichově Hradci jsou oprávněny
ustanoviti pro vyhledávání a přejímání lnu
v místě skladu sběratele, jimž vydají legitimace
stvrzené ministerstvem průmyslu, obchodu a
živností. Tyto orgány jsou bez újmy svého ru
čení dle práva soukromého povinny svědomitě
šetřiti předpisů tohoto nařízení a podléhají v té
příčině trestním ustanovením § 11 a § 12 tohoto
nařízení. Při výkonu své činnosti mají se říditi
návodem Zemědělských podniků, schváleným mi
nisterstvem průmyslu, obchodu a živností a mini
sterstvem zemědělství, a vydávati Zemědělským
podnikům účet o hospodaření penězi. Minister
stvo obchodu může ustanoveným sběratelům kdy
koliv odejmouti legitimaci.
Při přejímání lnu dá sběratel prodavači při
měřenou splátku.
Sběratel jest však také oprávněn převzíti len
na pevný účet, dá-li prodavač tomuto postupu
přednost.
§ 9.
Zemědělské podniky pro pěstění a zhodnoceni
inu v Jindřichově Hradci jsou povinny množství
vypracovaného Inu a koudele oznamovati každý
měsíc ínářskému odboru Československé textilní
komise v Praze.
§ 10.
Doprava stonkového jakož i vypracovaného
lnu neb koudele je dovolena pouze na základě
dopravních osvědčení vystavených Zeměděl
skými podniky pro pěstění a zhodnocení lnu
v Jindřichově Hradci.
§ 11.
Kdo jedná proti předpisům tohoto nařízení,
bude trestán politickým úřadem první stolice,
na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi ad
ministrativní policejní vrchností, vězením (uzam
čením) od jednoho týdne až do dvou měsíců, po
kud se nejedná o čin podle přísnějších předpisů zá
konných trestný. Vedle trestu na svobodě může
býti uložena peněžitá pokuta do Kč 2000.
Kromě toho může býti vysloveno propadnutí
«noho zboží, na které se trestní Jednání vztahuje:

byl-li přestupek, spáchán při provozování živno
sti, může býti vyslovena též ztráta živnosti na
určitý čas nebo na vždy.
§ 12.
Kdo pohádá jiného k činům trestným podle
tohoto nařízení aneb spolupůsobí při provádění
těchto činů, podléhá stejnému trestu jako pa
chatel.
§ 13.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr ob
chodu v dohadě s ministrem zemědělství.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítom
ného ministra obchodu.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Čís. 205.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. dubna 1920
o úpravě hmotných poměrů učitelek státních
mateřských škol na Slovensku.
Dle článku X. zákona ze dne 7. října 1919,
č. 541 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Učitelky státních mateřských škol na Sloven
sku (opatrovnice) mají nárok na tytéž požitky
jako státní zaměstnanci podle zákona ze dne
7. října 1919, č. 541 Sb. z, a n.
§ 2.
Učitelkám mateřských škol (opatrovnicím),
které nabyly potřebného diplomu ke svému úřadu
podle dosud platných ustanovení bývalého uherského státu, i těm, které nabyly oprávnění k to
muto úřadu v ostatních zemích Československé
republiky, budou vyměřeny požitky podle sku
piny D státních zaměstnanců ve smyslu § 52 zá
kona zc dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., pokud se
týče či. III. zákona ze 7. října 1919, č. 541 Sb.
z. a n.
§ 3.
Požitky tyto se budou vypláceti s účinností
ode dne 1. září 1919 v měsíčních částkách předem
splatných.
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